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Tema: “IMATGES” de Puigcerdà, en totes les seves vessants: natura, paisatge,
esport, festes, tradicions, etc.
Par cipants: Qualsevol persona afeccionada o professional de la fotograﬁa. Els
par-cipants juvenils -ndran una edat màxima de 16 anys.
Obres: màxim de 3 per concursant, tècnica lliure en blanc i negre o color, inèdites sense haver estat premiades en un altre concurs.
Presentació: les obres seran d’una mida de 20x30 cm, sense muntar, sense cap
mena de reforç i sense marc ni vidres.
Iden ﬁcació: al darrera hi ﬁgurarà el 5tol de l’obra ,pseudònim i en la categoria que par-cipa . I en un sobre tancant el nom i cognoms, DNI, edat, adreça,
telèfon, e-mail, nº soci de la FCF o a l’Associació que pertany i indret de la foto.
Trameses: a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Puigcerdà, Plaça de l’Ajuntament 1, 17520 PUIGCERDÀ.
Retorn: les fotograﬁes premiades quedaran en propietat de l’Àrea de Cultura,
disposant de la seva publicació, la resta podran recollir-se durant el mes d’agost, i aquelles que hagin estat enviades per correu seran retornades pel mateix mitjà.
Termini d’admissió: ﬁns el 8 de juny de 2012
Premis: es concedirà un sol premi per autor
A la millor col·lecció de 3 fotos…………. 300 €
1e Premi ...................................... 250 €
2on Premi .................................... 150€
3e Premi ...................................... 100 €
Premi juvenil ............................... 100 €
Jurat: format per persones vinculades amb el món fotogràﬁc i la Vila de Puigcerdà.
Veredicte: serà públic i es farà el dia 7 de juliol de 2012, a la Nit de la Cultura
Exposició: s’exposaran a la sala d’exposicions del Museu Cerdà del 18 de juny
al 8 de juliol.
Notes:
· Les obres seran tractades amb cura, però l’organització declina qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament o pèrdua.
· S’enviarà catàleg a tots els par-cipants.
· Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l’en-tat organitzadora.
· Els organitzadors s'eximeixen de qualsevol responsabilitat en vers les imatges
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Interè s Especial
• Matriculació Escola de Música
• Premi Literari Vila de

Puigcerdà
• Cicle Teatre per a escolars
• Nou Cor Transfronterer

EXPOSICIONS
Exposició Abandoned Places
d’Alicia Rius.
Joves Fotògraf(e)s de les Comarques Gironines.
Del 7 al 27 de maig
Museu Cerdà
Organitza: Àrea de cultura i
Museu Cerdà – Exposició viatgeres de la Diputació de Girona

17è Premi Literari Vila de Puigcerdà
Exposició “150 Anys del Calendari dels Pagesos”.
Calendari dels Pagesos. 150
Anys mesurant el temps.
Del 15 de maig al 17 de juny
2012
Organitza: Museu Cerdà

El porper 26 de maig ndrà lloc el concert del Glòria de Vivaldi amb el nou Cor
Transfronterer format per la Capella Santa Mª de Puigcerdà i Carole en Musique de la Tour de Carol, acompanyats per l’orquestra de professors i alumnes de
l’Ins tut d’Estudis Musicals d’Andorra la Vella, a les 21.30 h a l’església de Sant
Domènec de Puigcerdà

Biblioteca Comtat de Cerdanya
Activitat infantil:
dilluns 7 de maig a les 6 de la tarda Hora del Conte
Contes d'arreu del món: Estats Units i Colòmbia
(adreçats a tots els nens i nenes del món, tan diferents i tan semblants alhora) Amb la col·laboració
de l'Ajuntament de Puigcerdà
Activitat per adults:
dimarts 29 de maig a les 20:30 h. Club de Lectura
Es comentarà el llibre de Jesús Moncada "El Café de
la Granota"Coordinació i moderació: Ester Sirvent

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Puigcerdà convoca el XVII Premi Literari de narrativa, amb les següents bases.
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El premi “Vila de Puigcerdà”, de narració literària, que convoca l’Ajuntament de Puigcerdà, està des-nat a guardonar una obra de narració original i inèdita, escrita en llengua catalana i que no hagi guanyat altre
concurs.
L’extensió de l’obra serà mínima de 10 folis i màxima de 20 folis, amb
el -pus de lletra “Arial” i una mida de 12 punts; amb 30 ratlles per foli,
i un interlineat de 1,5 punts.
Només es podrà presentar una obra per autor.
Els originals es presentaran per quintuplicat, sense signar i amb pseudònim, juntament amb un sobre tancat amb les dades de l’autor (nom,
cognoms, dni adreça, telèfon i edat)
La presentació dels originals serà:
Àrea de Cultura – Ajuntament de Puigcerdà
Plaça de l’Ajuntament 1
17520 PUIGCERDÀ – Girona
en hores ﬁns el 14 de maig de 2012.
El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic el dia 7 de juliol
del 2012, en la nit de la Cultura.
Els originals no premiats, podran recollir-se a par-r de l’1 d’agost i dintre els 3 mesos següents, a les oﬁcines de l’Ajuntament.
Els premis seran:
1e. Premi 600 € i Roser d’or.
2º. Premi: 300 € i Roser de plata.
3 ﬁnalistes: de 100 €.
El premi podrà declarar-se desert.
L’Ajuntament podrà disposar dels textos premiats per a la seva publicació.
La par-cipació en aquest concurs, suposa l’íntegra acceptació d’aquestes bases.

Cicle de Teatre per a Escolars 2011-2012
Grup de Recerca de Cerdanya
Dijous, 10 i 24 de maig. A les 21,30h. A la carpa
del bar Tapa-Nyam. Tertúlies de l'actualitat

Hansel i Graetel
3 de maig
Educació infan-l i cicle inicial
2.0 engantxats a la Xarxa
7 de maig
ESO
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Escola Municipal de
Música
. PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULES CURS 20122013.
Del 2 al 15 de maig 2012,
Preinscripcions (alumnes
nous) i Renovació de matrícules (alumnes actuals).
Del 23 al 31 de maig
2012, Matrícules
(alumnes que hagin fet la
preinscripció).
. Dissabte 5 de maig
2012, par-cipació de
l’EMMIF en la Xª Acordionada a Lleida.
. Dissabte, 12 de maig
2012, par-cipació de
l’EMMIF en la Trobada
de “Música a les mans”
que -ndrà lloc a Andorra
la Vella.
. Dissabte 19 de maig,
Intercanvi amb l’Escola
de Música de La Seu que
-ndrà lloc a Puigcerdà. La
Big-Band de l’Escola de
Música la Seu ens visitarà
i, juntament amb el grup
de Saxos de Patrick Barrionuevo, -ndrà lloc un
concert al Gimnàs de l’Escola Alfons I a les 17h.
. Concert dels grups de
Combos al Pe t Cafè.
Data a determinar
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